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Wójt z absolutorium
XXXIII Sesja Rady Gminy Czernikowo z 10 czerwca 2014 roku
była niezwykle bogata w liczbę podejmowanych uchwał i poruszanych tematów. Wśród nich było stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego gminy za rok ubiegły – czyli udzielenie wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu absolutorium.
Przedmiotowe głosowanie zostało poprzedzone wystąpieniem
wójta, który przedstawił radnym i zgromadzonym w Gminnym Centrum Informacji gościom sprawozdanie z wykonania budżetu. Po odczytaniu pozytywnych opinii dotyczących wykonania budżetu gminy
podjętych w uchwałach Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej absolutorium zostało udzielone jednogłośnie, przy dziesięciu głosach „za”.
W czerwcowej sesji uczestniczył także przedstawiciel Komendanta
Komisariatu Policji w Lubiczu, który przedstawił sprawozdanie z działalności policji na terenie gminy. Pracownicy ARiMR zaprezentowali
nową perspektywę finansowania na lata 2014-2020 w ramach PROW,
natomiast kierownik GOPS Maria Sztuka zrelacjonowała wykonaną
pracę przez podległą jej komórkę.
Dochody budżetowe gminy w 2013 roku wyniosły 35 314 597,57 zł,
a wydatki – 36 981 493,28 zł. Był to kolejny rok bardzo dużych wydatków inwestycyjnych, które stanowiły aż 31,46 % budżetu (11 636 160,44
zł). Tak duży udział finansowy w tej materii możliwy był dzięki pozy-
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skaniu środków zewnętrznych (6 474 050 zł – 55,64 % wydatków majątkowych). W minionym roku wydatkowano środki m.in. na budowę
dróg w ramach NPPDL (Makowiska, Kijaszkowo, Czernikowo), modernizację chodników (Mazowsze, Makowiska, Czernikowo), modernizację ulic Os. Mickiewicza, Wiśniowej i Zajączkowo, modernizację
drogi w Ograszce (dawny FOGR), czwarty etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowę Zespołu Szkół o obiekt dydaktyczno-widowiskowy, modernizację sieci energetycznej w SP Czernikowo, zakup
kosiarki czy budowę Centrum Integracji Kulturalnej.
P.P.
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Inwestycje w infrastrukturę drogową w ostatnich latach
Gmina Czernikowo bardzo dużo środków
przeznacza na budowę dróg i ulic. Budowane przez nas drogi są wykonywane w pełnej
technologii, o szerokości jezdni co najmniej
5 m. Jest warstwa odsączająca, podbudowa
z kamienia i dwie warstwy asfaltu (4+4 cm),
na które często jest polana emulsja i posypany gres. Na terenie bardziej zurbanizowanym,
jak np. w Czernikowie, Steklinie i Mazowszu,
łącznie z drogą budowana jest kanalizacja
deszczowa, chodniki, przejścia dla pieszych,
barierki ochronne, lampy. Przy budowie dróg
korzystamy z każdego możliwego dofinansowania, aby zwiększyć pulę środków na ten cel.
Korzystamy już po raz czwarty z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, co jest na poziomie gmin niespotykane
w skali województwa. Dofinansowanie wynosi tu 50% kosztów budowy. Z tego programu
wybudowaliśmy drogi wraz z infrastrukturą
w 2010 roku (Czernikowo - Jackowo, Jackowo
– Steklinek); w 2011 r. (Mazowsze - Piotrkowo, Liciszewy), w roku 2012 (Steklin – Niedźwiedź, Ograszka - Makowiska) oraz w roku
ubiegłym (Czernikowo: ulice Słowackiego
i Strumykowa, Makowiska - Kiełpiny, Kijaszkowo). W tym roku wybudujemy w Czernikowie ulicę Wiśniową oraz drogi Czernikowo
- Jackowo i w Bernardowie. Obecnie przygotowujemy projekt budowy kolejnych odcinków dróg na rok 2015, są to ulice w Czernikowie: Zajączkowo (od Targowej) i Polna oraz
Czernikówko (cd. do drogi na Mazowsze).
Aby skorzystać z dofinansowania tego
programu inwestycja musi zostać przeprowadzona na drodze o strategicznym znaczeniu
komunikacyjnym. Powinna łączyć się przynajmniej z drogą powiatową, mieć szerokość
co najmniej 6,5 m (5 m jezdnia, pobocza 2x
0,75 m). Dodatkowe punkty naliczane są za
elementy podnoszące bezpieczeństwo: chodniki, przejścia dla pieszych, lampy oświetleniowe, zatoczki autobusowe, barierki ochronne, progi zwalniające itp. Konieczne jest też
podpisanie umowy partnerstwa z innym podmiotem (np. innym samorządem) w partycy-

pacji kosztów budowy drogi, choćby kwota
dofinansowania była symboliczna. Niestety
nie każda droga wpisuję się w ten program,
dlatego robimy różne montaże, aby uzyskać
jak najwięcej punktów w rankingu.
Wykorzystaliśmy maksymalnie możliwości pozyskania środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niestety były tylko dwa
nabory wniosków na drogi gminne, z dofinansowaniem do 500 tys. zł na każdy. W ramach RPO wybudowaliśmy drogę Kiełpiny- Sumin (2008-2009 r.) i w Czernikowie ul.
Osiedle Młodych oraz Zajączkowo (2011 r.).
Możliwość skorzystania z dofinansowania na
budowę dróg jest na podobnych zasadach jak
w NPPDL. W tym roku przygotowujemy kolejny projekt na konkurs, który ma być ogłoszony w lipcu (ul. Kwiatowa i Steklinek).
Co roku korzystamy ze środków przyznawanych w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na budowę asfaltowych
dróg gminnych. Można tu pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 30% kosztów na
odcinkach do 1 km drogi. W ostatnich latach
zostały wybudowane drogi asfaltowe: Ograszka, Makowiska - Sumin, Zajączkowo (dwa
odcinki), Witowąż, Czernikowo - Witowąż,
Mazowsze Parcele, Osówka – Łazy. W tym
roku wybudujemy drogę w Czernikówku (od
„10”). Na przyszły rok przygotowywany jest
projekt z dofinansowaniem z OGR na budowę drogi asfaltowej na Kijaszkówcu.
Całą kwotę (860 tys. zł) z Funduszu
Wsparcia ze środkami własnymi (533 tys. zł)
w latach 2007- 2008 przeznaczaliśmy na budowę dróg asfaltowych na terenie gminy.
Wybudowaliśmy wówczas drogi w Ograszce,
Makowiskach, Steklinku, Czernikówku Wały
oraz odcinki Liciszewy - Wielgie, Witowąż Rudno, Wygoda - Witowąż.
Wyłącznie z własnych środków budowaliśmy tylko krótkie odcinki ulic na osiedlach
zamieszkałych od kilkudziesięciu lat. Były to
ulice: Gimnazjalna, Nowe Osiedle, skrót Słowackiego - Gimnazjalna, Osiedle Mickiewi-

cza, Osiedle Młodych (pierwsza ulica), droga
przy SHRO w Steklinie oraz dokończyliśmy
wcześniej budowaną drogę Wygoda – Osówka (odcinek 500 m).
Podczas przebudowy drogi krajowej wykorzystaliśmy frez asfaltowy, dzięki temu
wykonana została droga na Szkleńcu. Po wykonaniu podbudowy z kamienia przez gminę
wykonawca wybudował 500 m odcinek drogi
Steklinek- Hornówek bezpłatnie.
Gmina Czernikowo partycypowała w wysokości 10% przy budowie dróg powiatowych
Kijaszkowo - Osówka i Świętosław - Mazowsze. Do tych wszystkich nowobudowanych
dróg i ulic należy doliczyć odnowione, bardzo
zniszczone nawierzchnie ulic. Przy budowie
kanalizacji odnowiono ulice: Strumykowa,
3 Maja, Szkolna, Słowackiego, Zajączkowo,
Kwiatowa, Leśna.
Co roku gmina Czernikowo kilkadziesiąt
tysięcy złotych przeznacza na budowę chodników przy drogach gminnych. Od kilku lat
wspólnie z powiatem budujemy chodniki przy
drogach powiatowych. Jest podpisana umowa
o wspólnym budowaniu w latach 2014-2015
chodników od Czernikowa w stronę Witowęża i Mazowsza (odcinki po 1050 m).
W dniu 23 grudnia 2013 r. Rada Gminy
przyjęła plan rozwoju sieci dróg gminnych
w gminie Czernikowo na lata 2014-2015. Na
120 km dróg zaliczonych do kategorii gminnych blisko 50% ma nawierzchnię asfaltową,
a ponad 150 km to drogi których właścicielem jest gmina nie zaliczone do tej kategorii.
Mimoz że dużo pieniędzy wydawanych jest
także na bieżące utrzymanie, to potrzeb jest
jeszcze wiele w całej gminie. Pozyskujemy co
roku duże środki zewnętrzne na poprawę jakości dróg, wykorzystując każdą pojawiającą
się możliwość, niestety nie na każdą inwestycję można je pozyskać. Wyłącznie z własnych
funduszy można zrobić znacznie mniej i gdy
pojawią się kolejne konkursy - będziemy starali się z nich skorzystać maksymalnie.
Zdzisław Gawroński
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Obszar ZIT wyznaczony
•
•
•
•
•

•

Z

arząd województwa przyjął 8 kwietnia uchwałę w sprawie wyznaczenia
obszaru realizacji ZIT dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi
funkcjonalnie. Tego samego dnia w Ostromecku odbyło się uroczyste podpisanie
porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym - po wielu perturbacjach
- znalazła się gmina Czernikowo.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT) to nowe narzędzie wspierania miast
i powiązanych z nimi obszarów. Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy

•
w ramach funduszy unijnych i przekazał
ją częściowo do Regionalnych Programów
Operacyjnych. Do rozdysponowania jest
ponad 153 mln euro. W myśl stanowiącej podstawę ZIT strategii rozwoju gmina
Czernikowo opracowała wstępne ramy
projektów, które zamierza podjąć z wykorzystaniem właściwych ZIT-owi funduszy:
•
•

„Budowa inteligentnego oświetlenia
ulicznego”,
„Edukacja ekologiczna kształtująca
proekologiczne postawy mieszkańców
gminy Czernikowo w zakresie ochrony przyrody i środowiska”,

•
•
•
•

„Modernizacja centrów wsi w gminie
Czernikowo”,
„Budowa przedszkola publicznego
w miejscowości Czernikowo”,
„Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Czernikowo”,
„Budowa przyszkolnej infrastruktury
sportowej”,
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, zakup mobilnego
urządzenia do monitorowania kanalizacji, budowa systemu monitoringu, zdalnego sterowania systemem
przepompowni i tłoczni, modernizacja przepompowni nr 3 ul. Targowa
w miejscowości Czernikowo”,
„Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne w miejscowości Jackowo”,
„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie
gminy Czernikowo poprzez montaż
kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych”,
„Budowa ścieżki rowerowej w stronę
promu do miejscowości Nieszawa”,
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
„Szlaki pamięci lokalnej na terenie
gminy Czernikowo”,
„Rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w miejscowości
Czernikowo i Osówka oraz modernizacja studni głębinowej w miejscowości Osówka”.
P.P.

Trzecie rozdanie „małych projektów” kolejnym sukcesem aplikacyjnym gminy
Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. dla operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów
tej osi, już kilkakrotnie owocowały realizacją prospołecznych inwestycji polegających na wyposażaniu świetlic, budowie
placów zabaw oraz wiaty grillowej przy
stawach rybnych w Czernikowie. Złożone przez gminę Czernikowo wnioski
w ramach listopadowego konkursu znalazły
swój tradycyjnie już szczęśliwy finał w postaci podpisania umów o dofinansowanie.
Pokłosiem jesiennego naboru okazały

się aż cztery wnioski. Pierwszy z nich zakłada budowę parku siłowego na świeżym
powietrzu w czernikowskim Parku 700-lecia. W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną urządzenia, z których zwykle
przychodzi nam odpłatnie korzystać w siłowniach i salonach fitness: biegacze, orbitreki, podciąg nóg, steper, wyciąg górny,
ławeczka, trenażer nóg, motyl i drabinka.
Koszt inwestycji to 39 176,73 zł (25 000 zł
wnioskowanego dofinansowania).
Drugi projekt dotyczy modernizacji
boiska przy ulicy Kwiatowej w Czernikowie z montażem małej infrastruktury zabawowej. Kosztem 45 393,69 zł
(25 000 zł wsparcia) istniejące boisko
ma zostać częściowo ogrodzone oraz wyposażone w nowe zestawy: do siatkówki

oraz koszykówki. Ponadto, obok boiska,
zamontowane zostaną bujaki na sprężynach oraz jednowieżowy zestaw zabawowy.
Sędziwy plac zabaw, znajdujący się
przy Przedszkolu Publicznym, także ma zostać wyposażony na nowo.
Kwota 25 608,00 zł (16 655,61 zł dofinansowania) pozwolić ma na zamontowanie karuzeli krzyżowej, bujaków
sprężynowych, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej, zestawu jednowieżowego, drewnianej ławki i kosza na śmieci. Czwarte przedsięwzięcie, oszacowane
na 44 960,13 zł (25 000 zł planowanego
wsparcia), posłużyć ma zakupowi zestawu nagłośnieniowo-scenicznego.
P.P.
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Przetarg na budowę targowiska rozstrzygnięty
„Utworzenie targowiska stałego wraz z parkingami
w miejscowości Czernikowo” to inwestycja realizowana
przez gminę Czernikowo w myśl Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.
Nowe targowisko powstanie w miejscu obecnego targu
warzywnego, nieopodal dworca autobusowego.
Pragniemy poinformować, iż w wyniku postępowania
przetargowego wykonawstwo zadania zostanie powierzone przedsiębiorstwu PROJPAL Marty Robakowskiej.
Koszt zadania (z uwzględnieniem wynagrodzenia inspektora nadzoru) to 526 441,50 zł. Na podstawie powyższego
dofinansowanie wyniesie 321 000,91 zł.
P.P.

Szanowni mieszkańcy gminy Czernikowo!
Urząd Gminy w Czernikowie zwraca
się do Państwa z prośbą o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych oraz
właściwe pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, odpadów poremontowych i gruzu. Obecnie do pojemników
przeznaczonych do zbiórki odpadów
zmieszanych cześć mieszkańców wrzuca gruz i odpady niebezpieczne, a także
odpady segregowane. Ma to wpływ na
wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych i zagraża wysokości
opłat za odbiór odpadów.
Opłata za utylizację odpadów komunalnych
selektywnie
zebranych
– papier, szkło, plastik i bioodpady, jest kilkukrotnie niższa niż opłata
za utylizację odpadów zmieszanych.
W związku z tym właściwa selektywna zbiórka odpadów jest korzystna pod
względem finansowym zarówno dla
gminy jak i dla samych mieszkańców. Segregowanie odpadów pozwoli zachować
obecne ceny opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Na terenie Czernikowo ok. 78%
mieszkańców zadeklarowało segregację
odpadów. Jednakże z pierwszych kontroli pojemników na zbiórkę odpadów
wynika, że część mieszkańców, która
zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, nie czyni tego starannie. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
daje nam wiele możliwości pozbycia się
nieodpłatnie odpadów selektywnych,
wielkogabarytowych, poremontowych,
gruzu, opon, tekstyliów itp. w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jackowie. Tymczasem część wymienionych

wyżej odpadów wrzucana jest do pojemników na odpady zmieszane, co znacznie
pogarsza wyniki segregacji odpadów,
powoduje wzrost kosztów zagospodarowania odpadów i psuje wizerunek naszej
gminy.
Opisana powyżej sytuacja wskazuje
na niewłaściwy stosunek części mieszkańców do segregacji odpadów oraz do
obowiązującego sposobu pozbywania się
odpadów. Tylko od nas zależy na jakim
poziomie będą kształtowały się opłaty
za odbiór odpadów, których wysokość
jest zależna od segregacji odpadów. Prawidłowa i rzetelna segregacja odpadów
pozwoli uniknąć wzrostu kosztów gospodarki odpadami, a zatem i opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości.
Ponadto selektywna zbiórka odpadów
przyczynia się do ochrony środowiska,
w którym żyjemy i jest wyrazem naszej
prospołecznej postawy.
DLATEGO PROSIMY I APELUJEMY
DO MIESZKAŃCÓW O RZETELNĄ
SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I WŁAŚCIWE POZBYWANIE SIĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ GRUZU.
MIESZKAŃCOM
PRAWIDŁOWO
WYWIĄZUJACYM SIĘ Z POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie przypadki nieodebrania odpadów
z terenu posesji w wyznaczonym dniu
w harmonogramie, prosimy zgłaszać do
firmy GENTOR, pod nr tel. 56/654-9999 lub 56/660-84-57. Numer telefonu do

firmy wywozowej znajdą Państwo także
na zielonym pojemniku do zbiorki odpadów zmieszanych. Problem nieodebrania
pojemników w wyznaczonym dniu spowodowany jest również ich zbyt późnym
wystawianiem. Dlatego też prosimy, aby
w wyznaczonym dniu w harmonogramie
dotyczącym odbioru poszczególnej frakcji odpadów pojemniki wystawiać o godzinie 7-ej.
W poprzednim artykule zwracaliśmy
Państwu również uwagę na brak oznakowania nieruchomości numerem porządkowym ułatwiającym identyfikację
budynku. Do tej pory na terenie naszej
gminy znajdują się jeszcze nieruchomości, które nie dopełniły tego obowiązku.
Dlatego też przypominamy wszystkim
mieszkańcom o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary
grzywny. Zgodnie z art. 64 § 1 kodeksu
wykroczeń (Dz. U. 2013 poz. 482) „Kto,
będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości,
nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania
w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega
karze grzywny do 250 złotych albo karze
nagany”. W najbliższym czasie planowane są kontrole dotyczące dopełnienia
tego obowiązku przez właścicieli nieruchomości.
J.M.

6 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Gmina Czernikowo
Przyjedź, zobacz, zostań!

Z kart historii
Położona między Kotliną Włocławską
a Pojezierzem Dobrzyńskim gmina Czernikowo leży na południowo-wschodnim krańcu
powiatu toruńskiego. Stanowiska archeologiczne potwierdzają prehistoryczne zasiedlenie tych ziem przez człowieka w mezolicie,
zatem ok. 4-8 tys. lat temu. Najstarsze ślady
dotyczą pasa nadwiślańskiego (okolice Nowogródka i Włęcza) oraz osadnictwa nad Jeziorem Steklińskim. Na pojedyncze znaleziska
narzędzi z okresu 1-2 tys. lat p.n.e. natrafiono
także w okolicach Osówki, Kiełpin, Szkleńca,
Czernikówka, Liciszew czy Mazowsza. Największe odkrycie ostatnich lat dotyczy jednak
słowiańskiego osadnictwa wczesnośredniowiecznego w grodzisku Steklin-Niedźwiedź
– to broń i narzędzia z VI-XII wieku.
W okresie tworzenia się państwowości teren obecnej gminy należał do kasztelanii steklińskiej, następnie kikolskiej, a po jej spaleniu w wyniku najazdów pruskich, jaćwieskich
i litewskich – do kasztelanii słońskiej. W czasie rozdrobnienia dzielnicowego był częścią
Księstwa Gniewkowskiego, a w XIV w. wszedł
w skład Ziemi Dobrzyńskiej. W tym też okresie był częścią kasztelanii lipnowskiej. Do najstarszych miejscowości gminy należą Czernikowo (wzmiankowe już w 1309 r.), Mazowsze
(wieś rodu Doliwów) oraz Steklin (jako grodzisko wzmiankowane w X w.). Okres prosperity gospodarczej w XV - XVII w. charakteryzował się rozwojem miejscowości wokół
tych ośrodków. Czernikowo w owym czasie
spotężniało i stało się ośrodkiem dominującym wobec okolicznych wsi pod względem
religijnym i gospodarczym. Osadnictwo typu
folwarcznego objęło nierolnicze tereny gminy
w kierunku nadwiślańskim. Od co najmniej
II połowy XIV w. Czernikowo posiadało murowany kościół w stylu gotyckim. Drewniany
kościół pobudowano natomiast w Mazowszu.
Rozpoczęło się także osadnictwo olęderskie.
Menonici i baptyści odznaczali się wysoką
kultura rolną i przystąpili do zasiedlenia terenów w pasie od Woli przez Osówkę, Witowąż
aż do Włęcza, Nowogródka i Skwirynowa.
Wraz z rozwojem folwarków poszerzyło się
osadnictwo w kierunku leśnych obszarów
nadwiślańskich.
W czasie potopu szwedzkiego ziemia ta
stała się ośrodkiem grabieży i gwałtów, które
spowodowały utratę plonów i długotrwały
głód oraz masowe epidemie, a w konsekwencji doprowadziły do wyludnienia wsi. Upa-

dek gospodarczy w sposób znaczący dotknął
opisywane tereny. Dodatkowym czynnikiem
osłabiającym stał się drugi rozbiór Polski,
w następstwie którego tereny te wraz z Ziemią Dobrzyńską znalazły się w zaborze pruskim. Rozpoczęła się intensywna kolonizacja
niemiecka ludności wyznania ewangelicko
– augsburskiego, która w większości zasiedlała tereny wcześniej zajęte przez osadników
olęderskich. Po okresie napoleońskim ziemie
te weszły w skład Królestwa Polskiego. Administracyjnie znalazły się w guberni płockiej
i w powiecie lipnowskim. Ludność ewangelicka należała do parafii ewangelicko–augsburskiej w Lipnie. Niedługo jednak w gminie
Osówka doszło do ustanowienia osobnej parafii z pastorem i dwoma domami modlitw:
w Osówce i w Wilczych Kątach.
Rozdrobnienie własności w Mazowszu
przybrało karykaturalne formy, typowe zresztą dla Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie przeważała
własność drobnej szlachty. Właścicielem największej ilości ziem w okolicy był ród Zielińskich herbu Świnka. Pod koniec XVIII wieku
Czernikowo i Steklin przeszły w ręce rodu
Nałęczów. Czernikowo, po ślubie Barbary
Nałęczówny i Kwiryna Zielińskiego, znalazło
się w rękach Zielińskich, którzy pobudowali
tam dwór, zniszczony później w 1945 roku.
W połowie XIX wieku wybudowano piękny
dwór późnoklasycystyczny w Steklinie, z aleją
spacerową wiodącą nad jezioro i z pięknym
parkiem. W Kijaszkowie wybudowano dwór
Lisowskich, który niestety zdewastowano po
wojnie. Dwór z pięknym parkiem istniał również w Steklinku. Po jego spaleniu rolę dworu
przejął przebudowany spichlerz. Przykładem
budownictwa wiejskiego tego okresu są chałupy olęderskie, które przetrwały w szczątkowej postaci. Szczególnie ciekawie prezentuje
się ponadto neoklasycystyczna czernikowska
plebania z połowy XIX wieku.
Ważne dla całej Polski wydarzenia historyczne nie ominęły tego regionu. Traktatem
nowożytnym szły tędy wojska napoleońskie,
potem rosyjskie. Wracali tędy żołnierze po
upadku powstania listopadowego. Tragicznym rezultatem przemarszu wojsk była epidemia cholery, która dotknęła mieszkańców
Mazowsza i Witowęża – upamiętniona zachowaną do dziś karawaką.
Po powstaniu styczniowym, na pamiątkę
którego pobudowano niektóre przydrożne kapliczki, chłopi zostali uwłaszczeni i zaczął się
powolny proces parcelacji wsi. W tym czasie

tereny dzisiejszej gminy należały do innych
jednostek administracyjnych. Czernikowo
znajdowało się w gminie Obrowo, natomiast
Mazowsze i Osówka były osobnymi gminami. W czasie powstawania Macierzy Szkolnej
silnymi ośrodkami oświaty były miejscowości
Czernikowo i Mazowsze. W 1915 roku wkroczyły tu wojska niemieckie, a w Czernikowie
powstała Polska Katolicka Szkoła Ludowa.
Odzyskiwanie niepodległości w 1918 roku
odbyło się w atmosferze rozbrajania posterunków żandarmerii niemieckiej. Uruchomienie
w 1914 roku kolei wąskotorowej przyspieszyło
ewolucję Czernikowa. W następstwie szybkiego rozwoju na początku XX wieku przeniesiono tu siedzibę gminy. Dalszy rozwój nastąpił
po ustanowieniu drogi bitej, a także po wybudowaniu kolei szerokotorowej.
Okupacja niemiecka podczas II wojny
światowej odbiła się tragicznym piętnem. Wysiedlono ogromną ilość mieszkańców, a na
odebranych im gospodarstwach osadzono
niemieckich osadników. Wywieziono okolicznych ziemian, nauczycieli i księży. Po wojnie
Czernikowo rozwijało się jako wieś na szlaku
komunikacyjnym i objęło swym zasięgiem
część gmin Mazowsze i Osówka.
Środowisko przyrodnicze
Dzisiejsze granice gminy Czernikowo odzwierciedlają rezultat reformy terytorialnej
z 1973 roku, z uwzględnieniem przynależności do utworzonego w 1998 roku województwa kujawsko-pomorskiego. Położona między
Kotliną Włocławską a Pojezierzem Dobrzyńskim gmina leży na południowo-wschodnim
krańcu powiatu toruńskiego, zajmując 169,37
km2 powierzchni.
Grunty orne stanowią ponad 40 % powierzchni gminy. Na niezbyt wielkich,
choć dość żyznych areałach uprawiane są
głównie zboża (pszenica, jęczmień, żyto),
ziemniaki, rośliny przemysłowe (przede
wszystkim rzepak, buraki cukrowe) i pastewne (głównie kukurydza). Hodowla
na terenie gminy Czernikowo zasadniczo
opiera się na trzodzie chlewnej oraz bydle.
Przydatność gospodarcza gleb w gminie czernikowskiej jest zadowalająca. Piaski
i mułki rzeczne w dolinie Wisły nadają się
doskonale do uprawy żyta. Na północy dominują gleby rdzawe, porośnięte lasem bądź
obsiewane zbożami. Tereny pomiędzy Czernikowem a Mazowszem zajmują gleby płowe
powstałe z piasków gliniastych. W okolicach
Mazowsza, Liciszew i Kijaszkowa zalegają
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dobrej jakości uprawnej gleby brunatne. Analogiczną przydatność gospodarczą mają gleby
hydromorficzne powstałe z torfów niskich
i gytii, występujące na północ od Jeziora Kijaszkowskiego.
Bardzo dużą część powierzchni gminy zajmują lasy - aż 44%. Niemal całą południową
część gminy pokrywają wchodzące w skład
kompleksu leśnego Puszczy Bydgoskiej, a zarządzane przez Nadleśnictwo Dobrzejewice,
bory sosnowe, z niewielką domieszką drzew
liściastych oraz pozostałych drzew iglastych.
Wśród gatunków lasotwórczych wyraźnie
dominuje sosna zwyczajna. W drzewostanie
występuje także olcha czarna, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, niekiedy wiąz,
lipa, klon, a także osika. Podszycie składa
się z podrostu m.in. dębu, jarzębiny, a także
jeżyny czy borówki. W faunie północnych
obszarów gminy dominują sarny, zające, lisy
oraz liczne ptactwo z bażantem i jastrzębiem.
Na terenach zalesionych można spotkać także
dziki, jelenie, łosie, bobry, a nawet wilki.
W zakresie cieków wodnych, jezior i rzek
dominuje Wisła, na której wschodnim brzegu
opiera się po części granica gminy. Pomimo
tego, iż wody Wisły nie należą do najczystszych, należy przyznać należną im rolę przyrodotwórczą, gdyż stwarzają doskonałe warunki
lęgowe ornitofauny oraz klimatyczne. Na terenie gminy Czernikowo znajduje się Zielona
Kępa, wyspa o ciekawej, endemitowej szacie
roślinnej; odcięta od lądu starorzeczem rzeki
zwanym Martwą Wisłą. Tereny te charakteryzują się wyjątkowym krajobrazem oraz zasobnością skamielin, oraz są niewątpliwie jednym
z najciekawszych stanowisk wędkarskich.
Na końcowym swym odcinku na teren
gminy wpływa Mień, który płynąc doliną polodowcową pośród wzniesień moreny czołowej, uchodzi do Wisły. Charakterystycznym
elementem budowy terenu północnej części
gminy jest polodowcowe Jezioro Steklińskie,
zasilane przez rzekę Lubiankę. Do wartych
wspomnienia akwenów należą także jeziora Kijaszkowo i Liciszewy. Na terenie gminy
Czernikowo występuje Obszar Chronionego
Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Część terenu gminy Czernikowo, położoną przy brzegu
rzeki Wisły, obejmują obszary Natura 2000.
Walory turystyczne
Tereny gminne są niezwykle atrakcyjne turystycznie ze względu na swą różnorodność,
która w każdej ze swych składowych wpisuje
się jednak w charakterystykę regionu – z jednej strony można podziwiać równinne połacie
pół uprawnych, poprzecinane szachownicą
dróg, ze stosunkowo niewielką ilością nieużytków i pojedynczych zadrzewień, z drugiej
zaś – pagórkowate obszary lasów iglastych,
atrakcyjnych dla grzybiarzy ze względu na
ograniczony podszyt i niskie runo.
Współdziałanie władz lokalnych z Od-

działem Miejskim PTTK w Toruniu zaowocowało na początku minionej dekady
wyznaczeniem przez działaczy społecznych
Towarzystwa pierwszego szlaku rowerowego.
Szlak ten, oznakowany kolorem czerwonym,
liczy ok. 30 km i stanowi pętlę zapoczątkowaną w Czernikowie, a prowadząca przez Witowąż, Pokrzywno, Wilcze Kąty, Nowogródek,
i Osówkę. Drugi z lokalnych traktów także ma
swój początek i koniec w miejscowości gminnej, przebiegając także przez tereny gminy
Kikół w powiecie lipnowskim. Prowadzi on
do Steklinka, a następnie Hornówka, Mazowsza, Mazowsza-Parceli, Kijaszkowa, Liciszew,
Trutowa, Woli, Niedźwiedzia, Steklina, Makowisk, Osówki i Wygody.
Wykorzystanie ścieżek to droga do poznania lokalnych zabytków. W czernikowski
pejzaż wpisanych jest wiele miejsc z bogatą
historią. Niezależnie od uwarunkowań historycznych mają one istotny wpływ na kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych, zarówno w życiu duchowym, jak
i kulturowym społeczeństwa.
Na terenie gminy znajdują się trzy kościoły. Wzniesiony prawdopodobnie przez
biskupów płockich około 1370 roku kościół
parafialny pw. św. Bartłomieja w Czernikowie
jest jednym z najstarszych zabytków architektonicznych na Ziemi Dobrzyńskiej. Pierwotnie gotycki, kilkukrotnie przebudowywany
w stylu barokowym i regotyzowany w latach
60-tych XX wieku obiekt posiada w większości barokowo-ludowy wystrój z XVIII-wiecznym ołtarzem głównym, otaczanym
czcią obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem
(miejsce kultu i pielgrzymek do czasu wzrostu
sławy wymyślińskiej Matki Boskiej Skępskiej)
oraz XVIII-wieczną drewnianą chrzcielnicą. Kościół pw. Św. Marcina w Mazowszu
wzniesiono prawdopodobnie w XV stuleciu. W 1782 roku został pobudowany na
nowo, by w 1864 roku spłonąć. W 1900
roku wzniesiono neogotycki kościół murowany z czerwonej cegły z neogotyckim
ołtarzem głównym, wieżyczkową nastawą
i maswerkową mensą. Kościół ewangelicki p.w. Chrystusa Króla w Makowiskach
wzniesiono w 1931 r., głównie dzięki datkom wiernych. Murowany z cegły obiekt
wzniesiony został na rzucie litery „T”.
Na terenie gminy znajduje się sześć
cmentarzy – parafialne w Czernikowie
i Mazowszu (oba XIX-wieczne, oprócz nich
zachowały się także cmentarze przykościelne), w Makowiskach (ewangelicki, założony przez protestanckich osadników na
początku XVIII wieku), Wilczych Kątach
(XVIII wiek), Włęczu (założony w XVII
wieku prawdopodobnie przez menonitów)
oraz w Liciszewach (XIX-wieczny). Warto
także zwrócić uwagę na mnogość kapliczek
i przydrożnych krzyży oraz na dbałość lo-

kalnej społeczności o to, by nie przeminęła
ich świetność. Mimo, iż nie sposób spotkać
tu kapliczek i krzyży nadrzewnych – dawniej powszechnych – historia niektórych
spośród istniejących sięga czasów przedwojennych.
Historia niejednokrotnie plamiła krwią
karty dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Świadectwo trudnych czasów i tragedii, dokonanych głównie w czasie II wojny światowej, stanowią miejsca pamięci w formie
pamiątkowych tablic, krzyży, obelisków,
pomników i nagrobnych inskrypcji, a także
okolicznościowo sadzonych drzew.
Niezwykle istotnym dobrem historycznym gminy jest wczesnośredniowieczne
grodzisko Steklin-Niedźwiedź, opisane
szerzej w pierwszym rozdziale Informatora. Spośród pozostałych gminnych zabytków warto wyróżnić karawakę z 1831 roku
i ruiny XIX-wiecznego wiatraka kozłowego (Witowąż), dawną szkołę ewangelicką
i kantorat w Wilczych Kątach, drewnianą
chałupę z II poł. XIX wieku (Zabłocie), zabudowania dworskie i folwarczne w Nowogródku, XIX wieczną pastorówkę z ponad
400-letnim cisem (Osówka), neoklasycystyczną czernikowską plebanię, budynek
stacji kolei wąskotorowej (także w Czernikowie), XIX-wieczny dwór w Steklinku
z parkiem podworskim (obejmującym 52
gatunki drzew, w tym 13 obcych – m.in.
jałowiec chiński, jedlina Douglasa, platan klonolistny) oraz drewniane chałupy
(„Poniatówki”) tamże, pozostałości po
XVII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym w Kijaszkowie, późnoklasycystyczny dwór w Steklinie z zachowanym
obiektem folwarcznym ze spichlerzem, zabytkowy zespół poewangelicki we Włęczu
(chatę kantoratu z cmentarzem i dzwonnicą) czy poolęderską chatę w Makowiskach.
Turystyczna oferta gminy nie sprowadza się jedynie do czerpania z przeszłości.
W niemal każdym sołectwie natrafić można na plac zabaw oraz świetlicę wiejską wyposażoną z sportowo-rekreacyjne instrumentarium. Oferta oparta na aktywności
fizycznej rozszerza się w oparciu o mnogość
boisk i parków sportowych (z „Orlikiem”
w Mazowszu oraz czernikowskimi skateparkiem i siłownią na świeżym powietrzu),
a znakomitą alternatywę dla leśnych spacerów stanowić może umiejscowiony w sercu miejscowości gminnej Park 700-lecia.
Wizerunek i potencjał gminy idealnie
obrazuje jej hasło promocyjne: „Przyjedź,
zobacz, zostań”. Rzeczywiście – kto odwiedza czernikowskie tereny, temu z pewnością trudno się z nimi rozstać.
D.Ch., P.P.
Poniższy tekst został opublikowany na
potrzeby III Kongresu Dobrzynian i ma
na celu przybliżyć uczestnikom przedsięwzięcia historię i walory turystyczne gminy.
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Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy

G

minny Zakład Komunalny
w Czernikowie przypomina, iż
w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić
odpady zgodnie z opisem na pojemnikach.
W pojemnikach z napisem tworzywa
sztuczne oraz papier – należy gromadzić:
•
•
•
•
•
•

folie opakowaniowe,
worki foliowe,
plastikowe butelki po napojach,
szamponach, płynach do mycia
naczyń itp.,
opakowania kartonowe po mleku,
mrożonkach, sokach,
puszki aluminiowe po napojach,
gazety, kolorowe magazyny, katalogi, książki, zeszyty, ulotki,

•

kartony, tekturę, torby i worki papierowe
Nie gromadzimy: zanieczyszczonych
opakowań plastikowych, opakowań po
olejach silnikowych, styropianu, tłustego i zabrudzonego papieru, pieluch
jednorazowych, szkła
W pojemnikach z napisem szkło –
należy gromadzić:
• szklane butelki i słoiki
Nie gromadzimy: porcelany, fajansu,
szkła żaroodpornego, korków i kapsli
od butelek, zakrętek od słoików, szyb
i luster, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych
opakowań po lekach i produktach chemicznych
Z przykrością musimy poinformować, że selektywna zbiórka odpadów
w systemie pojemnikowym prowadzo-

na na terenie gminy nie przynosi wymiernego efektu ekologicznego, ponieważ część mieszkańców naszej gminy
zostawia nieporządek przy pojemnikach oraz składuje w nich odpady komunalne, które tam nie powinny trafić.
W związku z powyższym zwracamy się
do mieszkańców naszej gminy o interwencję w sytuacjach gdy są świadkami
takich zdarzeń, a przynajmniej o poinformowaniu o nich i ich sprawcach
odpowiednich służb.
Jednocześnie informujemy mieszkańców, jeżeli nadal w pojemnikach
będą gromadzone odpady komunalne,
to będziemy zmuszeni zlikwidować
punkty do selektywnej zbiórki odpadów.
M.M.

Absolutorium dla zarządu Stowarzyszenia „Czyż-nie”
W środę, 28 maja, kolejny już raz odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Po przedstawieniu sprawozdania
finansowego oraz merytorycznego uczestnicy jednogłośnie udzielili absolutorium
zarządowi. Czernikowskie Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i
Sportu „Czyż-nie” organizuje oraz wspiera
różnego rodzaju działania, które są przewidziane w działalności statutowej. Cyklicznie
zwoływano zebrania zarządu, na których
podejmowano decyzje co do realizacji planowanych przedsięwzięć. Zwiększono ilość
spotkań roboczych Stowarzyszenia, które były w znacznym stopniu poświęcone
planowanym i realizowanym działaniom.
Przeprowadzono wybory uzupełniające do
składu zarządu (skład zarządu został poszerzony o osobę Rafała Rutkowskiego) oraz
dokonano zmian w jego składzie. Działalność Stowarzyszenia skupiała się również
między innymi na realizacji projektów
finansowanych ze środków unijnych, ze
środków innych instytucji zewnętrznych
oraz realizowała własne inicjatywy ze środków własnych.
Realizowane projekty ze środków unijnych:
•

•

„Nowoczesne formy kształcenia
drogą do zdobycia wykształcenia
i kształtowania postaw społeczeństwa
informacyjnego”;
„Szkolenia i doradztwo dla firm z kujawsko-pomorskiego odpowiedzią na

•
•

kryzys”;
„Innowacyjne formy kształcenia drogą
do zdobycia wykształcenia”;
Warsztaty wyjazdowe „Zewsząd jest
widok na cztery strony świata”;

Realizowane projekty z innych środków
zewnętrznych i własnych:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

VII powiatowe Warsztaty Ekologiczne
– „Cudze chwalimy, swego nie znamy
– czyli przyroda powiatu toruńskiego”;
V Warsztaty teatralne „Przygoda z teatrem”;
„Noworoczny turniej tenisa stołowego” dla dzieci i młodzieży;
Współfinansowanie udziału uczniów
w Międzynarodowych Zawodach
Odysei Umysłu;
Finansowanie wyjazdów reprezentantek, występujących pod nazwą Stowarzyszenia, na wojewódzkie i ogólnopolskie festiwale piosenki dziecięcej i
młodzieżowej;
Współudział w finansowaniu XII
gminnego konkursu plastycznego i fotograficznego „Zamki i grody”;
Organizacja XI edycji akcji charytatywnej „Czyż nie warto zostać świętym
Mikołajem?”;
Współfinansowanie gminnego konkursu literackiego „Rzeczy Niepokój”;
Współorganizowanie konkursów recytatorskich „Dobrze ziemio” i „Znów
wędrujemy ciepłym krajem”;

•

wsparto akcję ratowania chaty poolęderskiej poprzez zakup folii i akcesoriów budowlanych oraz poczęstunek
dla uczestników sprzątania, zorganizowano z pomocą różnych instytucji przecięcie drewna, transport do tartaku;
• zorganizowaliśmy z udziałem biblioteki i szkoły sprzątanie chaty oraz pomoc
w sprzątaniu cmentarza i dekoracje do
zaduszek poetyckich oraz inscenizacji
„Dziadów”;
• Kolędowanie z Czyż-nie w Czernikowie i we Włęczu;
• sprzedaż cegiełek na chatę we Włęczu;
• „Darcie pierza”;
• Koncert charytatywny „Grudniowe
piosenki” - muzyczna uczta ze Zbigniewem Wodeckim.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim jego członkom za aktywną
pracęspołecznąiwłączaniesięwakcje.Zapraszamy na naszą stronę www.czyznie.org.pl.
R.R.
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Dzień Strażaka 2014
Swoją bezinteresownością i ochotniczym zaangażowaniem
członkowie jednostek OSP na dzień świąteczny zasługują bezwzględnie. 4 maja 2014 roku na boisku sportowym przy Szkole
Podstawowej w Makowiskach odbyły się uroczyste obchody Dnia
św. Floriana. Uroczystość zapoczątkowała msza święta, celebrowana w kościele pw. Chrystusa Króla w Makowiskach przez proboszcza sumińskiej parafii ks. Andrzeja Minko oraz kapelana gminnej
OSP, ks. dziekana Piotra Siołkowskiego. Strażackie święto było okazją do wręczenia medali i odznaczeń.
Zloty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Edmund Brzustewicz. Srebrnymi medalami udekorowano Grzegorza
Drygalskiego i Andrzeja Prusakiewicza, natomiast brązowe wrę-

czono Marcinowi Gręźlikowskiemu, Krystianowi Kotkiewiczowi,
Elżbiecie Lipińskiej, Piotrowi Makowskiemu, Marcinowi Opaczykowi, Dawidowi Opatrzykowi, Jadwidze Padlewskiej, Sebastianowi
Szulcowi, Piotrowi Siołkowskiemu, Mateuszowi Sawickiemu i Zbigniewowi Wiśniewskiemu. Odznaki „Wzorowy Strażak” zostały
przypięte do piersi druhów i druhen: Marty Celmer, Daniela Celmera, Pawła Drygalskiego, Mateusza Jaworskiego, Pawła Kubiaka,
Karola Kopczyńskiego, Daniela Kubiaka, Marka Serockiego, Kamila Sekuły, Radosława Sitek, Zuzanny Stawickiej, Krystyny Szymaniak, Piotra Świdurskiego, Piotra Urbańskiego, Michała Urbanek,
Piotra Wiśniewskiego i Przemysława Wiśniewskiego.
P.P.

SP im. H. Sienkiewicza w Steklinie
Poznajemy atrakcje powiatu
toruńskiego – Cudze chwalicie,
swego nie znacie
W kwietniu grupa 30 uczniów z SP
w Steklinie wybrała się na poznawanie swego powiatu. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa w Grębocinie. Dzieci aktywnie poznawały historię piśmiennictwa
począwszy od czerpania papieru, poprzez
naukę kaligrafii gęsim piórem aż do własnoręcznego drukowania na prasie drukarskiej.
Kolejnym etapem były zajęcia warsztatowe w Młynie Wiedzy w Toruniu pt.
„Wiem, co jem”, które pozwoliły uczniom
przemienić się w początkujących chemików. Po krótkim odpoczynku na toruńskiej
Starówce udaliśmy się do Muzeum Legend
Toruńskich, gdzie w podziemiach jednej
z kamienic dzieci wraz z prowadzącymi
mogły odgrywać scenki z legend miasta.
Włęcz – Pamiętamy
Jak co roku wiosenną porą udaliśmy się
z klasami III - VI na cmentarz we Włęczu.
Staramy się pielęgnować pamięć o tym miejscu, uczyć tolerancji i historii naszej Małej
Ojczyzny. Dzieci miały mnóstwo pracy groby czyszczone jesienią ponownie zarosły.
Jednak nie poddaliśmy się i to, co mogliśmy,
uprzątnęliśmy. Miłym gestem było zachowanie uczniów klasy III, którzy z własnej
inicjatywy postarali się o znicze, aby móc

zapalić symbolicznie na wybranym grobie.
Kiermasz wielkanocny
Od kilku lat współpracujemy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym w Warszawie.
Dlatego myśląc o działaniach charytatywnych, które moglibyśmy wesprzeć jałmużną
podczas Wielkiego Postu, uczniowie klasy
V oraz Szkolne Koło Caritas wybrało Misje
Salezjańskie na Madagaskarze. Nie chodziło tylko o zebranie funduszy, ale przede
wszystkim o zaangażowanie dzieci poprzez
pracę na wybrany cel. Uczniowie sami wykonali przedmioty, które sprzedawaliśmy
podczas kiermaszu. Klasa V uwiła palmy
wielkanocne, zaś Koło Plastyczne wspomogło naszą inicjatywę świątecznymi stroikami, pisankami. Chcielibyśmy podziękować
Pani Genowefie Gogulskiej, która bezinteresownie przekazała nam wyszywane haftem krzyżykowym kartki świąteczne oraz
inne ozdoby wielkanocne. Udało nam się
zebrać 155 zł. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, serdecznie dziękujemy.
Matematyczne łamigłówki
Kacper Siarnowski, uczeń kl. V, reprezentował szkołę w konkursie matematycznym
„Liga Zadaniowa”, organizowanym przez
Wydział Matematyki i Informatyki UMK
w Toruniu. Chłopiec uzyskał III miejsce.
Uczniowie klas IV – VI brali również udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „Olimpus”. Tu Kacper uzyskał najwyższą lokatę z naszych uczestników. Zajął

21 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej.
Magia teatru
W myśl orędzia tegorocznych obchodów
Międzynarodowego Dnia Teatru: Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się
tam niepowtarzalny Duch Teatru, w naszej
szkole, w dniach 25 marca i 1 kwietnia,
zorganizowaliśmy warsztaty teatralne, podczas których uczniowie poszerzali zdobytą
wiedzę. Układali słowniczek znanych pojęć teatralnych, szukali nowych zwrotów,
rozróżniali lalki sceniczne, poprzez zabawę
i ćwiczenia doskonalili ruch, gestykulację,
mimikę, dykcję. Uczyli się wyrażać swoje
emocje. Uczestnicząc w scenkach dramowych, kształtowali potrzeby obcowania
ze sztuką, doskonalili własną aktywność,
wyrabiali postawy szacunku wobec pracy
ludzi teatru. Podczas warsztatów przeprowadzono ćwiczenia redakcyjne: uczniowie
pisali zaproszenia i ogłoszenia (afisz) na
wybraną sztukę. Dzieci przypomniały także
teatralny savoir-vivre.
Kontynuując lekcje teatralne, w maju
uczestniczyliśmy, już po raz szósty, w zajęciach pod hasłem Przygoda z teatrem. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy organizatorkom ze SP im. K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie, Dorocie Pucińskiej i Ewie
Mazurek oraz Stowarzyszeniu Czyż-nie,
które sprawuje patronat nad tym przedsięwzięciem.
E.F., A.Sz., M.P.
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Magiczna Noc Kupały we Włęczu
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie w ramach cyklu przypominania o tradycyjnych obyczajach ludowych i promowania
akcji ratowania chaty we Włęczu zaprasza 21 czerwca 2014 roku od godz. 17.00 na nadwiślańską imprezę plenerową „MAGICZNA NOC KUPAŁY WE WŁĘCZU”, która odbędzie się przed włęcką chatą.
Dla uczestników imprezy zaplanowano szereg atrakcji: konkursy z nagrodami (kulinarne, plastyczne, muzyczne, wykonania
wianków); występy lokalnych twórców (muzyczne i taneczne); występy teatralne; prelekcje; wystawy; szukanie „kwiatu paproci”;
puszczanie wianków na Wiśle; stoiska gastronomiczne. Atrakcją wieczoru będzie występ profesjonalnego zespołu pieśni i tańca
„KUJAWY” z Włocławka.
Ogłoszenia o konkursach: KULINARNYM, PLASTYCZNYM, MUZYCZNO – WOKALNYM oraz na wykonanie WIANKA,
a także szczegółowy program imprezy, dostępne na stronach Stowarzyszenia Czyż-nie (www.czyznie.org.pl) i gminy Czernikowo
(www.czernikowo.pl).
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków KSOW, przyznanych Stowarzyszeniu dzięki udziałowi w konkursie
„Wieś na weekend 2014”. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Wstęp wolny!
D.C., D.Ś.

Pobór krwi w Czernikowie

30 marca już po raz szósty do Czernikowa przyjechał krwiobus.
Tak jak do tej pory mieszkańcy okazali wielkie serce i w dużej liczbie stawili się na parking przy kościele. 60 dawców oddało krew,
co jest jak dotąd najlepszym wynikiem, a co nas cieszy najbardziej
16 osób pierwszy raz w życiu oddało krew i deklarowało udział
w najbliższych akcjach tego typu.
Działający przy parafii Zespół Charytatywny już od trzech lat
organizuje akcje poboru krwi, starając się jak najlepiej rozreklamować akcje. Zapraszamy zastępy ochotniczych straży pożarnych,
przygotowujemy plakaty oraz ogłoszenia w kościele. Każde tego
typu działanie spotyka się z życzliwością dawców, co nas bardzo
cieszy. Należy również wspomnieć, iż każdą akcję wspierają Państwo Teresa i Ryszard Chlebowscy, sponsorując posiłki dla „ekipy
z krwiobusa”.
Parafialny Zespół Charytatywny serdecznie dziękuje za oddaną krew oraz zaprasza na następną akcję w połowie lipca!
R.R.

Nasi gimnazjaliści po raz czwarty
Mistrzami Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
w warcaby klasyczne
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkół
Gimnazjalnych w Warcaby Klasyczne po raz kolejny zakończyły się zwycięstwem naszych gimnazjalistów. Szkołę reprezentowali zwycięzcy rozgrywek gminnych: Bartosz Byblewski
- kl. III, Bartosz Luberadzki - kl. III i Kamil Malinowski - kl. I.
Mistrzowie z Czernikowa, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, po raz czwarty pokonali warcabistów z innych
szkół, broniąc tym samym zaszczytnego tytułu Mistrzów Województwa. W klasyfikacji indywidualnej chłopców pierwsze
miejsce przypadło Bartoszowi Byblewskiemu, a drugie - Kamilowi Malinowskiemu. Uczniowie otrzymali puchar, medale
i nagrody rzeczowe.
Opiekunami Gminnego Klubu Szach Mat przy ZS w Czernikowie, od wielu lat są Jadwiga Padlewska i Andrzej Czarnecki.
Gratulujemy sukcesu!
Szach-Mat
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Echa GimLO
SymPaTycy
W roku szkolnym 2013/2014 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powołał wojewódzką grupę pod nazwą SymPaTycy. Celem
grupy jest upowszechnianie oraz wprowadzanie w szkołach i placówkach idei programu
PaT, czyli mody na życie bez uzależnień, poprzez realizację ogólnopolskiego programu
KGP „Profilaktyka a Ty”. Działania przeszkolonych ekspertów PaT i sojuszników w tym
zakresie, mają sprzyjać podejmowaniu przez
środowiska szkolne twórczej profilaktyki rówieśniczej.
Nasza szkoła dołączyła do Wojewódzkiej
Grupy Inicjatywnej SymPaTycy w marcu br.
Do chwili obecnej nasi szkolni realizatorzy
programu PaT – I. Partyka, J. Padlewska i A.
Pankowska - wzięli udział w dwóch spotkaniach, w których uczestniczyła Kujawsko –
Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska oraz m.in. eksperci programu, dyrektorzy
szkół, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele policji, kościoła oraz różnych organizacji.
Spotkania „SymPaTyków” tradycyjnie
rozpoczynają się tańcem integracyjnym - belgijką. Następnie uczniowie prezentują swoje
talenty. Stałym punktem programu jest prezentowanie dorobku szkoły, w której odbywa
się spotkanie, z zakresu działań profilaktyki. Kolejnym elementem spotkań jest panel
dyskusyjny, podczas którego omawiane są
aktualne i planowane działania z zakresu profilaktyki. Obecnie grupa SymPaTyków przygotowuje się do uczestnictwa w II Kujawsko–
Pomorskim Przystanku PaT w Żninie.
Następne spotkanie grupy SymPaTyków odbędzie się w nowym roku szkolnym
w czernikowskim Zespole Szkół. Do tego
czasu weźmiemy udział w dwóch dużych
eventach. W dniach 30-31 maja wspólnie
z ZS w Dobrzejewicach organizujemy dla
pobliskich szkół Noc Profilaktyki, podczas
której uczniowie wezmą udział w warszta-

tach, m.in. wokalnych, tanecznych, fotograficznych. Z kolei w dniach 7-8 czerwca wraz
z uczniami ruszamy do Żnina na II Kujawsko–Pomorski Przystanek PaT.
Śladami Mikołaja Kopernika
W dniach 8-9 maja 2014 uczniowie gimnazjum w Czernikowie pojechali na wycieczkę szkolną śladami Mikołaja Kopernika. W pierwszym dniu wycieczki szlakiem
zamków krzyżackich zwiedziliśmy średniowieczne warownie w Golubiu-Dobrzyniu,
Radzyniu Chełmińskim i Kwidzynie. Naszym
głównym celem był jednak Frombork, gdzie
zwiedziliśmy wzgórze klasztorne, wieżę oraz
katedrę. Drugiego dnia wycieczki oprowadzeni przez przewodnika poznaliśmy historię
gdańskiej starówki. Następnie udaliśmy się na
stadion PGE Arena, gdzie zwiedziliśmy jeden
z najnowocześniejszych obiektów sportowych w naszym kraju.
Każda wycieczka powinna uczyć i bawić
jednocześnie i taką była nasza dwudniowa
przygoda z Krzyżakami, gwiazdami (piłkarskimi również) oraz Mikołajem Kopernikiem.
Dni Ziemi inaczej
W ramach obchodów Dni Ziemi uczniowie gimnazjum w Czernikowie wzięli udział
w trzech imprezach 14. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. „Dzień w koszarach
Fortu IV, poczuj historię na własnej skórze” był pokazem połączonym z grą plenerową. Uczestnicy mogli przeżyć jeden dzień
w koszarach XIX-wiecznego fortu. Przebrani
w koszule wojskowe brali udział w porannym
apelu, wojskowej musztrze, otrzymali żołnierskie racje żywieniowe oraz wykonywali
rozkazy przełożonych. „Czas na zegar, a zegar na wodę” to warsztaty na Wydziale Fizyki
UMK. Podczas warsztatów został zaprezentowany rys historyczny zegarów, począwszy
od słonecznych, poprzez wodne, sprężynowe,
wahadłowe, kwarcowe, aż do najnowocze-

śniejszych zegarów optycznych. Następnie
uczestnicy warsztatów z pomocą prowadzących mogli zbudować własne zegary i sprawdzić ich dokładność. „Namiot przygód” –
pokazy i warsztaty chemiczne pod namiotem
na Rynku Staromiejskim Torunia.
„Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu”
15 kwietnia w Zespole Szkół odbyła się II
edycja konkursu wiedzy oraz umiejętności
teatralnych dla uczniów szkół podstawowych
pod wspólnym hasłem „Mikołaj Kopernik –
człowiek renesansu”. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie SP im. Jana Pawła II w Obrowie,
drugie miejsce - uczniowie SP im. Tony Halika w Osówce, a trzecie - uczniowie SP im. Bohaterów Września w Świętosławiu. Zwycięzcy otrzymali puchar przechodni Dyrektora
Zespołu Szkół w Czernikowie. Fundatorem
nagród było Starostwo, któremu organizatorzy oraz uczestnicy serdecznie dziękują za
udzielone wsparcie.
„Dźwięki i inne jęki”
W ramach popularyzacji fizyki nauczyciele zorganizowali 10 kwietnia w Zespole Szkół
warsztaty „Dźwięki i inne jęki” poprowadzone przez doktoranta Centrum Astronomii
oraz pracownika Centrum Nowoczesności
„Młyn Wiedzy” w Toruniu Pawła Zielińskiego. Tematem były drgania oraz fale akustyczne. W warsztatach brali również udział
uczniowie z Obrowa oraz Bobrownik. 28
kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w warsztatach przyrodniczych
przygotowanych przez nauczycieli fizyki
i chemii ZS im. Jana Pawła II w Obrowie.
A 23 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty astronomiczne poprowadzone przez pracowników Centrum Nowoczesności „Młyn
Wiedzy” a w godzinach nocnych uczniowie
odwiedzili astrobazę w Golubiu–Dobrzyniu
w ramach II edycji „Nocy z patronem – Mikołajem Kopernikiem”.
J.P.

VIII Powiatowe Warsztaty Ekologiczne w SP w Czernikowie
Starostwo Powiatowe w Toruniu kolejny raz wsparło finansowo, w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego, projekt ekologiczny „W krainie zdrowej żywności” Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż –nie”.
Czterdziestoosobowa grupa uczniów klas IV – VI i nauczycieli ze szkół podstawowych spotkała się, aby wspólnie rozwijać zainteresowania ekologiczno-przyrodnicze.
Niewątpliwą atrakcją tegorocznych zajęć był wyjazd do odrestaurowanego, zabytkowego młyna w Bierzgłowie. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się w jaki sposób przed wiekami na wsi uprawiano i zbierano zboże, wytwarzano żywność ekologiczną, poznali historię
wiatraka w Bierzgłowie, tradycyjne i ekologiczne sposoby wypieku chleba, tradycje i symbole związane z chlebem, upiekli własny chlebek
– podpłomyk.
Równie ciekawe były zajęcia w Gospodarstwie Sadowniczym w Czernikowie u Jana Kasprowicza, gdzie uczniowie i ich opiekunowie
poznali sposoby uprawy i ochrony drzew owocowych, sposoby przechowywania owoców oraz urządzenia wykorzystywane do pracy
w tego typu gospodarstwie. Miłym akcentem była degustacja jabłek.
Co więcej, uczestnicy przećwiczyli, pod okiem wykwalifikowanego pielęgniarza, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak co
roku odbył się konkurs plastyczny i wiedzowy, a zwycięzców nagrodzono książkami i „paczuszkami z bioproduktami”.
eliza
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„Papież Jan Paweł II – człowiek, który kochał ludzi”
W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Steklinie 2 kwietnia 2014
roku uczciliśmy dziewiątą rocznicę
śmierci Papieża Jana Pawła II śpiewając
mu pieśni, bo jesteśmy przekonani, że
nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie
domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi.
Był pierwszym od ponad 450 lat
biskupem Rzymu nie pochodzącym
z Włoch. Jego pontyfikat wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, a postawa papieża
w obliczu cierpienia i choroby stała się
źródłem nadziei dla milionów ludzi.
Jego pontyfikat był wyjątkowy ze
względu na wymiar duchowy papieskiego nauczania, liczbę pielgrzymek
oraz kanonizacji. Nazwany papieżem-pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych
kontynentach. Niestrudzenie docierał
do obszarów nędzy materialnej i głodu,
a także tam, gdzie było łamane prawo do
wolności i godnego życia. Podczas jego
pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi
przeszło na katolicyzm.
Sześć lat po jego śmierci, 1 maja 2011
roku, papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji Jana Pawła II, który od tamtej
pory był błogosławionym Kościoła katolickiego. 27 kwietnia 2014 roku papież
Polak został uznany za świętego.

Pieśni zaśpiewały uczennice z kl. V:
Julka Dekowska, Sandra Grąbczewska,
Weronika Kutnik, Paulina Ozimkowska oraz Dominika Piotrkiewicz. Całość
przygotowały nauczycielki: Iwona Graczyk, Ewelina Falkowska, Lucyna Szymańska.
Podziękowanie dla Wójta Gminy
Czernikowo, dyrektorów wszystkich
szkół podstawowych gminy, nauczycieli: Dariusza Janiszewskiego, Krystyny
Blonkowskiej, Małgorzaty Janiszewskiej, Anny Kopaczewskiej, Magdaleny
Wachowskiej; rodziców, księży, kościelnego, kierowcy Dariusza Kowalskiego,
kamerzysty Radosława Ziółkowskiego

oraz uczniów: Sandry Adach, Natalii
Krych, Huberta Błaszkiewicza, Izabeli
Cichowicz, Mateusza Kwiatkowskiego,
Aleksandry Kuźmińskiej, Jakuba Michałkiewicza, Jakuba Szulca, Sandry
Grąbczewskiej, Marity Janowskiej, Weroniki Kutnik, Pauliny Ziomkowskiej,
Dominiki Piotrkiewicz, Klaudii Stojak,
Katarzyny Biernat, Inez Biernat, Eweliny
Florczak, Filipa Gręźlikowskiego, Martyny Janiszewskiej, Klaudii Korzeniewskiej,
Katarzyny Popławskiej za zaangażowanie
w montażu słowno-muzycznym z okazji
kanonizacji Jana Pawła II składa Iwona
Graczyk.
I.G.

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
15 kwietnia o swoich inspiracjach i pomysłach do książek opowiedziała dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie Roksana
Jędrzejewska–Wróbel, laureatka Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego, autorka Najlepszej Książki Dziecięcej „Przecinek
i kropka” 2009. Napisała ponad dwadzieścia książek dla najmłodszych, które otrzymały wiele nagród i wyróżnień, między innymi
nagrodę „BESTSELLER-ka”, a także trafiły na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz na Złotą Listę Fundacji ABCXXI –
Cała Polska czyta dzieciom.
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) dzieci od-

wiedzała „Królowa Książka” w asyście bibliotecznych Krasnali. Aby
zasłużyć na miano Rycerza Książki uczniowie musieli wykazać się
wiedzą odpowiadając na biblioteczne zagadki.
W konkursie na rozwinięcie myśli Carlosa Ruiz Zafóna „…czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej…” zostały wyróżnione trzy
prace uczennic Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie: Anny Jabłońskiwej, Aleksandry Margol, Malwiny Zatorskiej.
Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród przez Wójta Gminy
Czernikowo nastąpi 17 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej.
M.P.
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Szkoła w Mazowszu pamięta
o pomordowanych
24 kwietnia obchodziliśmy piątą rocznicę przystąpienia Szkoły Podstawowej w Mazowszu do programu edukacyjnego „Małe
Ojczyzny - Katyń… ocalić od zapomnienia”
i posadziliśmy przy naszej szkole pięć dębów, upamiętniających zamordowanych na
wschodzie oficerów.
W uroczystej akademii „Już wolno mówić” oraz mszy św. celebrowanej przez Ojca
Nazariusza Popielarskiego uczestniczyli
m.in. zastępca Wójta Gminy Czernikowo Dariusz Zagrabski, członkowie Rady Gminy Czernikowo Zbigniew
Krzemiński i Tadeusz Ziółkowski, sołtysi Halina Fajfer i Antoni Maćkiewicz, członkowie Rodzin Katyńskich,
uczniowie, rodzice i nauczyciele. W trakcie uroczystości zostały odsłonięte nowe tablice pamiątkowe przy
Dębach Pamięci. Za wsparcie umożliwiające ich zakup kierujemy serdeczne podziękowania do: Wójta Gminy
Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego, Wójta Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego, sołtysów sołectw Mazowsze, Mazowsze Parcele,
Kijaszkowo, Liciszewy, a także do Marii Thiel, Zdzisława Dąbrowskiego, Bogusława Perczaka i Bogdana Taczaka.
Aktywna wywiadówka
Rodzice dzieci uczęszczających do klas I – III 30 kwietnia wzięli udział w warsztatowym spotkaniu, poświęconym skutecznej komunikacji. Z inicjatywy Przewodniczącej Rady Gminy Jadwigi Padlewskiej elementem tej aktywnej wywiadówki była prezentacja nt. cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z Internetu, przygotowana i przedstawiona przez prelegenta z ośrodka zewnętrznego. Zajęcia
warsztatowe stają się coraz popularniejszą formą wykorzystywaną przez nauczycieli w ramach współpracy z rodzicami; zapraszanie osób
spoza szkoły warto kontynuować w przyszłości.
M.C.

Wiosną w Makowiskach
Po powrocie z ferii w szkole działo się wiele dobrego,
a zwłaszcza zdrowego. W marcu z entuzjazmem powitaliśmy
wiosnę i pod hasłem „Wiosenne talenty” zaprezentowaliśmy
różnorodne uzdolnienia oraz ukryte do tej pory talenty.
Wiosną wypada więcej się ruszać. W związku z tym wzięliśmy udział w Wojewódzkich Dniach Szkoły w Ruchu. W Dniu
Lekkiego Tornistra przyszliśmy do szkoły z bardzo „odchudzonymi” plecakami, w Dniu Prostego Kręgosłupa wyjechaliśmy na basen do Rypina, natomiast w Dniu Aktywności
Rodzinnej licznie uczestniczyliśmy w zajęciach zumby, zorganizowanych na terenie szkoły.
Na tym nie poprzestaliśmy. W kwietniu wybraliśmy się na
wycieczkę do Warszawy, gdzie przemierzyliśmy naprawdę
wiele kilometrów i to nie tylko autobusem. Poza Starym Miastem i innymi stałymi punktami wycieczek po stolicy, wyjątkową atrakcją był
dla nas Stadion Narodowy oraz Centrum Nauki Kopernik.
Wiemy, że ruch to zdrowie, ale przecież nie tylko ruch. Równie ważne jest odżywianie, toteż w drugim semestrze przygotowaliśmy
wspólną degustację drugiego śniadania w ramach kontynuacji akcji „Śniadanie daje moc”.
Trenujemy nie tylko sprawność fizyczną, dbamy także o intelekt. W związku z tym, wzięliśmy udział w XII Gminnym Konkursie Literackim im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „RZECZY NIEPOKÓJ”. Twórczość nasza
została zauważona oraz nagrodzona. Uczestniczyliśmy też we wiosennych
warsztatach teatralnych, przyrodniczych oraz różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Pamiętając o sferze duchowej, przygotowaliśmy montaż słowno-muzyczny z okazji kanonizacji Jana Pawła II i zaprezentowaliśmy go w kościele p.w.
Chrystusa Króla w Makowiskach w dniu 27 kwietnia. Była to niezapomniana
strawa duchowa zarówno dla występujących, jak i dla słuchaczy, których pomimo kapryśnej pogody było wielu.
Aby wyciszyć nasze emocje po tak intensywnie przeżywanej wiośnie,
w maju wybraliśmy się do Czernikowa, aby wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej I stopnia. Wszystkim wiadomo, ze muzyka
łagodzi obyczaje, toteż liczymy na to, że łagodnie wejdziemy w kolejną porę
roku i nie zakłóci tego nawet zbliżający się koniec roku szkolnego.
H.G., A.L.
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Dni Ziemi w Szkole Podstawowej w Osówce
W środę 23 kwietnia 2014 r. po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Ta międzynarodowa akcja mająca na
celu promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie motywuje nas do podejmowania szeregu działań realizujących te cele.
Tegoroczna akcja prowadzona była pod hasłem „Żyjmy w zgodzie z naturą”. Działaliśmy dwutorowo: grupa dzieci klas młodszych
i grupa dzieci klas starszych. Wsparciem dla naszych działań była
pomoc merytoryczna i materialna Stowarzyszenia Ekologiczno-Wędkarskiego Zacisze, Brzeźno z przedstawicielem Bartoszem
Różyckim, Nadleśnictwa Dobrzejewice z przedstawicielami w osobach Marcina Czajki i Tomasza Szymaniaka, Koła Łowieckiego
„Głuszec” z Bydgoszczy z przedstawicielem Aleksandrem Głodowskim, Gminnego Zakładu Komunalnego z Andrzejem Sobocińskim i Zbigniewem Zajączkowskim oraz Urzędu Gminy z wójtem
Zdzisławem Gawrońskim na czele.
W grupie starszej przeprowadzono konkurs literacki, plastyczny
i fotograficzny pod hasłem „Las wokół nas”. Dzień w klasach starszych rozpoczął się krótkim apelem organizacyjnym i podchodami,
w czasie których dzieci rozwiązywały szereg zadań przyrodniczych.
Podchody zakończyły się nad jeziorem Zacisze, gdzie została przeprowadzona pogadanka na temat życia w jeziorze. Dzieci miały
możliwość zdobycia wielu drobnych upominków ufundowanych
przez sponsorów. Po powrocie do szkoły odbył się uroczysty apel,
na którym zdobywcy wyróżnień w poszczególnych konkursach
zostali nagrodzeni. Klasa V wystąpiła w przedstawieniu o tematyce
ekologiczno-przyrodniczej.

Uroczysty apel stał się też okazją do wręczenia przez dr Bogusława
Chłąda - Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej Brązowych Medali
za Zasługi dla Łowiectwa dla zasłużonych nauczycieli ze Szkoły
w Osówce: mgr inż. Ryszarda Ałtyna, mgr Krystyny Szymaniak
i mgr Anny Podkowskiej - Fehlau.
Wszystkim zaangażowanym w tegoroczne obchody Dni Ziemi
składamy serdeczne podziękowania i mamy nadzieję na dalszą,
owocną współpracę.
R.A.

Co słychać u przedszkolaków z Osówki?
W dniach 10 i 11 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im.
T. Halika w Osówce dzięki uprzejmości dyrektora Ryszarda Ałtyna
rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego „A” wraz z wychowawczynią Renatą Kuziemkowską zorganizowali „Kiermasz wyrobów
wielkanocnych”.
Przygotowania do akcji rozpoczęły się już w marcu. W czasie
tego okresu większość mam spotykała się na warsztatach plastycznych w szkole i wykonywała ciekawe wyroby. Celem kiermaszu
była realizacja trzech podstawowych działań: pozyskanie środków
finansowych na wyjazdy dla dzieci, promowanie efektów twórczości manualnej w środowisku lokalnym oraz przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.
Prace rozpoczęły się od sporządzenia „katalogu pomysłów”. Postanowiliśmy wykonać następujące ozdoby: świąteczne drzewka,
wozy, kolorowe kule, ozdobne jajka, wydmuszki, stroiki i koszyczki
wielkanocne. Następnym etapem było przygotowanie szablonów
i egzemplarzy wzorcowych oraz zgromadzenie potrzebnych materiałów i przyborów. Mamy z wielkim zaangażowaniem wykonywały ozdoby, pracowały indywidualnie i w zespołach. Korzystały
z przedstawionych propozycji, ale również wprowadzały do swoich
prac własne, często oryginalne pomysły. Końcowym etapem było
przygotowanie i rozwieszenie plakatów informujących o kiermaszu, stanowiska do sprzedaży oraz ustalenie cennika.
Zainteresowanie ozdobami wielkanocnymi było bardzo duże.
Rodzice sprzedawali swoje prace na terenie szkoły oraz poza nią,
nawet w Urzędzie Gminy. Aktywne uczestniczenie w czynnościach przygotowawczych do kiermaszu było okazją do refleksji
nad tym, co przetrwało w naszych domach z dawnych tradycji
i zwyczajów oraz sprzyjało silniejszej integracji podczas wspólnych
działań. Wszyscy byliśmy zadowoleni z tego ogromnego przedsięwzięcia. Wykonane prace bardzo się podobały i większość została
sprzedana. Trud więc się opłacił. Został osiągnięty osobisty i zespołowy sukces.

W dniu 7 maja 2014 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych „A”
i „B” wraz ze swoimi wychowawczyniami, Renatą Kuziemkowską
i Klaudią Dąbrowską, wyruszyły do Cinema City w Toruniu na film
pt. „Pan Peabody i Sherman”. Wyjazd został zrealizowany dzięki
funduszom zarobionym przez rodziców na wyżej opisanym kiermaszu.
6 maja w oddziałach przedszkolnych został zorganizowany
konkurs „Piosenki przedszkolaka”. Dzieci zaprezentowały swoje
wokalne umiejętności. Spośród nich zostały wyłonione zwyciężczynie, które otrzymały atrakcyjne nagrody: Wiktoria Zagrabska,
Weronika Dobrzyńska i Klaudia Laskowska. Rodzicom należą się
podziękowania za odpowiednie przygotowanie i nastawienie dzieci do udziału w konkursie piosenki. Mamy nadzieję, że następnym
razem dzieci jeszcze chętniej będą brały udział w takich imprezach
kierowanych szczególnie do nich.
R.K.
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Mazowsze po raz drugi Mistrzem
28 maja w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Mazowszu odbyła się kolejna edycja Konkursu Gminnego z Języka
Angielskiego. Zorganizowany pod nazwą „2014 Mazowsze English Language Competition” konkurs po raz drugi z rzędu wygrała
grupa podopiecznych Roberta Szwajkowskiego reprezentujących szkołę w Mazowszu.
W Konkursie udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Czernikowo. Rywalizacja toczyła się na następujących polach: słuchanie, czytanie, gramatyka, mówienie oraz nie zaliczany do klasyfikacji końcowej test wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. We wszystkich wymienionych Mazowsze okazało się bezkonkurencyjne, co pokazuje poniższa tabela.

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę, a pierwsze trzy miejsca dodatkowo słowniki i książki ufundowane przez Wydawnictwo
PEARSON, które objęło Patronat nad Konkursem. W Jury konkursu zasiadła Pani Agnieszka Dowgiałło-Wierzba, Konsultant
Metodyczny i przedstawiciel Pearson Central Europe. Konkurs wsparli finansowo Urząd Gminy w Czernikowie, Czernikowskie
Stowarzyszenie „Czyż-Nie” oraz Rada Rodziców przy szkole w Mazowszu. Nagrody rzeczowe ufundowała także Księgarnia Lingwistyczna BOOKS. Wszystkim darczyńcom
za okazaną pomoc dziękujemy. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.
Uczestnicy Konkursu: Czernikowo – Zuzanna Kamińska, Patrycja Chojnicka, Martyna
Krasicka, Agata Górecka (opiekun), Osówka
– Julia Fehlau, Agata Sawicka, Patryk Kotkiewicz, Karolina Lipertowicz (opiekun), Mazowsze – Hubert Błaszkiewicz, Kacper Krasiński,
Damian Kuźmiński, Robert Szwajkowski
(opiekun), Makowiska – Ewa Kwiatkowska,
Aleksandra Baranowska, Aleksandra Niedziałkowska, Justyna Kulas (opiekun), Steklin
– Dominika Piotrkiewicz, Paulina Ozimkowska, Sandra Grąbczewska, Maria Kędziorska
(opiekun).
R.Sz.

Piłkarska Liga Szkół Podstawowych dla uczniów z Czernikowa
Końcowa tabela rozgrywek w mini piłkę nożną Ligi Szkół Podstawowych Gminy Czernikowo
w sezonie 2013/2014 – rozgrywki wiosenne

R.A.
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Mocny początek młodzików z Mazowsza
W trzeci weekend maja drużyny mazowieckich bejsbolistów rozegrały wyjazdowe
mecze w Osielsku. W 17 maja na boisko
wybiegli najmłodsi z kategorii tee ball. Ich
rywalem w dwumeczu była zaprzyjaźniona
drużyna Dębów z Osielska. Gospodarze
szybko objęli prowadzenie i trzymali je do
końca, zarówno w pierwszym, jak i drugim
meczu. I choć pierwszy mecz zaznaczył
wyraźną przewagę Osielszczan 23:13, drugi z wynikiem 19:15 pokazał, że Mazowsze
grało z każdą zmianą lepiej.
18 maja w szranki stanęli młodzicy. Ich
rywalami były drużyny Bazy Bydgoszcz
oraz Dębów Osielsko. Mecze sparingowe
stanowiły doskonały sprawdzian przed

Mistrzostwami Województwa, które odbędą się w Osielsku w pierwszej dekadzie
czerwca. W pierwszym meczu Komety pewnie pokonały Bydgoszczan 14:3.
W drugim Mazowsze ograło gospodarzy 14:13. Trenerzy sprawdzali ustawienie w obronie i ataku, ale także miotaczy.
W Mazowszu wielkim odkryciem okazał
się Kacper Witomski, który grając na górce wyautował na strajki aż 13 pałkarzy.
Na rewanże nie przyjdzie czekać długo.
Już 24 maja młodzicy z Osielska zawitają
do Mazowsza, by na tamtejszym boisku
im. Raymonda Doleckiego wziąć rewanż
na Kometach. Dwumecz rozpocznie się
o godz. 10.00. Tydzień później do Mazow-

sza przyjadą teeballiści z Osielska. Zapraszamy wszystkich do kibicowania!
Składy drużyn UKS Comets:
Tee ball – Nicolas Fischer, Bartłomiej Szulc,
Szczepaniak Szymon, Szwajkowska Kornelia, Tejza Martyna, Zaporowicz Marcin,
Witomska Aleksandra, Wiligalski Dorian,
Bejger Aleksander, Fajfer Szymon, Grabowski Adam.
Młodzik – Tański Jacek, Krasiński Kacper,
Stasiak Marcin, Witomski Kacper, Michałkiewicz Milena, Gutmański Bartosz,
Wnukowski Arkadiusz, Tejza Patryk, Szulc
Jakub.
R.Sz.

Zawody wędkarskie
1 maja na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Czernikowo zostały przeprowadzone zawody wędkarskie juniorów, natomiast dwa dni później w szranki stanęli seniorzy. W gronie młodszych amatorów żyłki i spławika najlepszy okazał się Jakub Dobrzeński, natomiast wśród doświadczonych wędkarzy zwyciężył Leonard Orzażewski.

Klasyfikacja juniorów:

Klasyfikacja seniorów:
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LPS 2014 - Pujer obronił tytuł
Czwarty sezon czernikowskiej ligi karcianej przyciągnął do stołów dwudziestu
sześciu graczy. Na półmetku dziesięciorundowych rozgrywek wykrystalizowała
się czteroosobowa czołówka, która z każdym kolejnym turniejem powiększała
przewagę nad resztą stawki. Bardzo szybko stało się jasne, że o końcowy triumf powalczą broniący tytułu Przemysław Pujer
oraz Jan Kwiatkowski, Adrian Szalkowski
i debiutant z Torunia, Łukasz Marciniec.
Ostatecznie tytuł pozostał w rękach
zwycięzcy wariantów Omaha Hi/Lo oraz
Stud Hi/Lo Przemysława Pujera. Wicemistrzostwo zdobył trzykrotnie drugi
w ligowych rundach Jan Kwiatkowski,
a brązowy medal przypadł najlepszemu
w odmianie Fixed-Limit Hold’em Adrianowi Szalkowskiemu. W uroczystości zakończenia czwartego sezonu LPS uczestniczył Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław
Gawroński – fundator nagród i turniejowych akcesoriów. Dziękujemy za wsparcie!
Czwarty sezon karcianej rywalizacji
nie przyniósł jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie, czy stale rosnąca stawka zawodników może mieć znaczący wpływ na
rozwarstwienie punktowe i spłaszczenie
różnic w tabeli wyników. Z jednej strony
dość szybko uformowała się grupa liderów, która powiększała dystans nad resztą stawki z każdym kolejnym turniejem,
z drugiej natomiast warto zwrócić uwagę
na okazjonalne, ale znakomite wyniki takich zawodników jak Józef Paczkowski,
Sebastian Paradowski czy Dawid Dobrzeński. Już we wrześniu liga ruszy po
raz piąty, a nowicjusze zyskają kolejną
szansę na zepchnięcie z piedestału doświadczonych faworytów. Do zobaczenia
przy stołach!

Czołówka klasyfikacji LPS 2014:

P.P.
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Najmłodsi na medal
W dniach 1-3 maja na boiskach Europejskiego
Centrum Szkoleniowego Małej Ligi Baseballowej
w Kutnie rozegrano X Memoriał im. Edwarda Piszka. Zmagania toczyły się na pięciu boiskach, a jedną
z drużyn w kategorii najmłodszej, tee ball, była drużyna UKS Comets Mazowsze.
Młode Komety rozpoczęły meczem z gospodarzami, który niespodziewanie wysoko i łatwo wygrały 23:6. W drugim meczu przeciwnikiem była Baza
Bydgoszcz. Mecz, choć wygrany 12:11, nie należał do
łatwych za sprawą bydgoskiego miotacza, który dużo
i szybko biegał z piłką. W meczu trzecim przegraliśmy 12:21 z drużyną Kruków z Augustowa. Przeciwnik szybko zyskał przewagę i nie udało nam się
wyrównać. Ostatni dzień turnieju miał przynieść mecz z drużyną Wilki z Wilna. Miał być to nasz pierwszy międzynarodowy mecz
rozgrywany w tej grupie wiekowej. Niestety pogoda pokrzyżowała plany. Z powodu obfitych opadów deszczu tego dnia mecze
odwołano i zakończono turniej.
Zajęliśmy 3 miejsce tuż za Litwą i Augustowem. Za nami uplasowała się Bydgoszcz i Kutno. Był to pierwszy ważny turniej tej
drużyny, w której grało aż 6 dziewcząt. Doświadczenie zebrane w Kutnie pewnie zaowocuje. W drużynie zagrała trójka dzieci z SP
Czernikowo, a Szymon Szczepaniak został wybrany najlepszym zawodnikiem drużyny na turnieju.
Nasz skład: Baranowska Julia, Bejger Aleksander, Grabowska Dagmara, Fischer Nikolas, Kojtych Damian, Michałkiewicz Milena,
Tejza Martyna, Tejza Patryk, Szczepaniak Szymon, Szulc Bartłomiej, Szwajkowska Kornelia, Wiligalski Dorian, Witomska Aleksandra, Zaporowicz Marcin. Trenerzy: Szwajkowski Robert, Mierzwicki Witold, Kwiatkowski Mateusz.
R.Sz.

Sołecki Dzień Dziecka
w Czernikówku
1 czerwca w miejscowości Czernikówko Wały odbył się Sołecki
Dzień Dziecka. Zarówno dla tych większych, jak i mniejszych dzieci
nie zabrakło atrakcji, a były to m.in. konkurencje strażackie, pokaz
sprzętu policyjnego, warsztaty „Zakręcone kartki”, malowanie twarzy, loteria fantowa, wata cukrowa, konkursy z nagrodami, pyszny
tort, a także darmowe: soczki, wafelki, drożdżówki, grochówka,
kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem, zjeżdżalnia, trampolina oraz
przejażdżka spalinowym samochodzikiem.
Panowała radosna i miła atmosfera. Pogoda dopisała, więc zabawa trwała do godziny 23.00. Organizatorem przedsięwzięcia była
Grażyna Sulińska, sołtys Czernikówka.

Z okazji zbliżających się wakacji
pragnę złożyć wszystkim uczniom
najserdeczniejsze życzenia
wspaniałej zabawy i bezpiecznego wypoczynku,
a także samych słonecznych
i pełnych przygód dni.
Wójt Gminy Czernikowo
Zdzisław Gawroński

Dzień Strażaka
2014

